Översiktliga förslag för fiskvandring Harmångersån, Nordanstigs
kommun, sträckan Bottenhavet till Älgeredssjön.

Lekande öring i den idag fria delen av Harmångersån.

Anders Bruks
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Sammanfattning
Fiskvandringsproblematiken i Harmångersåns nedre del är omfattande. Från Bottenhavet och
vidare upp i vattendraget finner man i tur och ordning; Strömsbruks regleringsdamm som
överleder vatten till Stocka kraftverk, Forsa nedre kraftverk, Forsa kvarns damm,
Storsjödammen med Forsa övre kraftverk samt Vade kraftstation. I tillägg till dessa finns även
Bergsjö nedre respektive övre tröskel.
För att vattendraget skall uppnå Miljökvalitetsnormerna måste denna grad av fragmentering
brytas. Och om detta sker på ett sådant sätt att stora arealer strömvattenyta tillgängliggörs
och återskapas bedöms detta även vara av stor betydelse för Nordanstigs kommun med goda
ekosystemtjänster och möjlighet till utveckling av sportfisketurism som följd.
Hur fragmenteringen kan brytas och fri upp- och nedströmsvandring kan återskapas mellan
Bottenhavet och Älgeredssjön har översiktligt utretts. Totalt presenteras 19 olika lösningar för
miljöproblemen relaterat fragmenteringen. Dessa sträcker sig över ett vitt spann från enkla
insatser uppe i Bergsjö till avancerade fiskvandringslösningar förbi kraftverk. Med detta vida
spann följer givetvis även kostnaderna ett likartat mönster. Mest kostsamt är
vandringslösningar förbi kraftverk/regleringsdammar (som mest 40 250 000 kr) och billigast
är justeringar av trösklar (150 000 kr). Sett i relation till vilka värden som återskapas
(strömvattenarea) är mönstret likartat där fiskvägar vid kraftverk är kostsamma i förhållande
till ”skapad” strömvattenarea (320 – 16 667 kr/m2) men här blir en nedmontering av en damm
mest kostnadseffektiv (2 kr/m2).
Sett till skapad strömvattenarea kan de åtgärder som föreslås totalt och lokalt
skapa/återskapa som minst ca 2,3 ha strömvattenmiljö och som mest 9,4 ha. Det sistnämnda
motsvarar givetvis ett totalt öppnande av studerade områden och motsvarar i kostnad
åtgärder för drygt ca 5 000 000 kr.
Tillkommer kostnader som inte redovisas för här är produktionsbortfall, förvärv av
anläggningar, tillstånd, mm.
Ett totalt öppnande av Harmångersån bedöms återskapa ett laxförande vattendrag med en årlig
smoltproduktion m ca 5 400 individer. Ett sportfiske på den arten bedöms då kunna ske på ca 11 ha.
Med fiskvägslösningar är laxens framtid något mer osäker eftersom detta endast ger upphov till 3 ha
lämplig miljö för lax och 1 500 utvandrande laxsmolt per år.
För öring är bilden något annorlunda. När det gäller för sportfisket lämpliga ytor blir dessa större vid
en utrivning av alla dammar, men skillnaden gentemot fiskvägar är inte så påfallande eftersom en stor
andel av lämpliga miljöer för ändamålet finns högre upp i systemet. 76,7 ha frigörs vid
fiskvägsanläggningar och 89,4 ha vid en total utrivning. Än mindre mellan de olika
åtgärdsinriktningarna är skillnaden i tillgång till bra lek- och uppväxtmiljöer för öring. Detta beror
givetvis på att dessa ligger högt upp i systemen. Utgångsläget här har varit biotopkarterade ytor i
högsta klassning (3) och dessa är 10,5 ha. Dessa ytor beräknas ge 5 500 utvandrande öringsmolt per
år. Med rätt miljöåtgärder i klass-2-områden beräknas dock dessa ytor öka till närmare 50 ha och med
detta ökar givetvis andelen utvandrande smolt (större motor i systemet). I ett utrivningsexempel torde
man kunna räkna med att det årligen återkommer 540 lax och 550 – 2 500 öring. I ett exempel med
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perfekt fungerande fiskvägar skulle siffran möjligen kunna hamna någonstans kring 150 lax och öring
i samma härad som vid utrivningsexemplet.
Sportfisket efter arterna lax och öring är mycket attraktivt och i nuläget inbringar upplåten och mycket
korta sträcka av Harmångersån ca 30 000 kr i årliga fiskekortsintäkter. Föreliggande rapport menar att
om Harmångersån öppnas upp kan den siffran istället handla om 1 794 480 kr per år. Och om man
höjer kortpriserna kanske ända upp mot 4 486 200 kr. Om man tittar samhällsekonomiskt på denna
prognos och där man antar att kortpriserna utgör 10 % av dom pengar en besökande fiskare gör av
med innebär det inkomster i regionen 16 000 000 kr och ända upp till 40 000 000 kr årligen. Med andra
ord skulle en levande Harmångersån vara av stort ekonomiskt värde för Nordanstigs kommun. Detta
gäller främst vid en total utrivning, men i viss mån även vid anläggning av fiskvandringslösningar.
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Generell beskrivning av förutsättningarna och uppdraget
Detta arbete har utförts på uppdrag av Nordanstigs kommun, via ett LONA-projekt, och kan sägas vara
en fortsättning på den rapport som tittade på möjligheterna att säkra vandrande fiskarters och
rundmunnars framtid i Harmångersån. Den rapporten – från 2015 – berörde enkom de två nedre
vandringshindren i det separerade utloppet, dvs. Strömsbruks regleringsdamm respektive Stocka
kraftverk (Fig. 1). Dessa objekt är även med i denna sammanställning, men med flera förslag till
miljöförbättrande åtgärder. Tillkommer gör dessutom – i motströmsriktningen och i tur och ordning;
Forsa nedre kraftverk, Forsa kvarn, Storsjödammen med Forsa övre kraftverk (Fig. 2), Bergsjö nedre
tröskel, Vade kraftstation samt Bergsjö övre tröskel (Fig. 3).

Figur 2. Dammarna ligger tätt nedströms Storsjön
(inringade). Storsjödammen med Forsa övre
kraftverk, Forsa kvarndamm samt Forsa nedre
kraftverk. Karta, Lantmäteriet.
Figur 1. Dammarna i den nedre delen (inringade),
Strömsbruks regleringsdamm, Stocka kraftverk och den
lilla dammen ovan Stocka. Karta, Lantmäteriet.

Det primära målet med arbetet har varit att finna
lämpliga åtgärder för att skapa;
1. Fiskvandring med utgångspunkt från
Figur 3. Damm/trösklar mellan Älgeredssjön och
Bottenviken och upp till Älgeredssjön
Storsjön (inringade). Bergsjö övre tröskel, Vade
2. Fiskvandring med utgångspunkt av
kraftstation samt Bergsjö nedre tröskel. Karta,
Älgeredssjön och vidare ut till Bottenhavet Lantmäteriet.
3. Återskapandet av strömvattenarea och bedöma hur stor denna kan bli i förhållande till olika
åtgärder
Och i detta har även ingått uppskattningar av vad kostnaderna för respektive insats kan komma att bli.
De byggkostnader som presenteras är dock generellt sett grova och variationen som någon måhända
reagerar över kan hänföras till att de är ytterst plats- och situationsspecifika.
Även kostnaden i förhållande till lokalt återskapad strömvattenarea har uppskattats, dvs. den area som
direkt framträder av själva åtgärden och som icke ska förväxlas med befintlig strömvattenarea som blir
tillgänglig.
Förslagen som presenteras har skett helt med utgångspunkt av vad som krävs för att Harmångersån
skall uppnå god ekologisk status och vad som är det bästa för vattenmiljön och för de hotade
vandringsfiskarna, t ex öring, lax, ål, osv.
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Vad för tillstånd/domar som finns i nuläget för respektive anläggning har det ej tagits hänsyn till. När
det gäller kostnader avser dessa enbart konkreta åtgärder och berör inte eventuella förvärv av
anläggningar och produktionsbortfall för verksamhetsutövaren vid t ex anläggande av fiskvägar. Även
andra kostnader som t ex korsandet av den allmänna vägen vid Stocka saknas också. Vidare skall det
inte uteslutas att Trafikverket kan bli en finansiär i vissa av åtgärderna enär de är att betrakta som
riktade miljöinsatser.
Fältbesök vid anläggningarna har skett i omgångar sedan 2014 till 2018 och objekten har skådats i såväl
låg- som högvattenföring. Sammanställningen av denna rapport har skett under tidsperioden 170509
– 190228. För de mer tekniska lösningarna avseende fiskvandring har engagerats Hagströms
Vattenvård och Miljörätt.
I ett vidare perspektiv har analyserats vilken areal strömvattenbiotop som kan tillgängliggöras inom
Harmångersåns avrinningsområde vid de olika åtgärderna som utreds i rapporten. Baserat på detta
bedöms också på vilka ytor sportfiske kan ske efter öring och lax. Även vad dessa frigjorda ytor kan
innebära produktionsmässigt avseende havsvandrande öring och även lax utreds.
Levande vattendrag som har dito levande laxfiskbestånd är biologiskt värdefulla och när dessa bestånd
helt eller till delar betraktas som vandrande blir värdet än större. Med detta värde kommer också ett
ansvar men även en möjlighet att utveckla en näring kring ett inkomstbringande sportfiske. Med rätt
förvaltning av naturresursen kan ett levande vattendrag få hela samhällen att blomstra. Om
Harmångersån har dessa möjligheter för Nordanstigs kommun efter genomförda åtgärder bedöms i
denna sammanställning.
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Stocka kraftverk
Denna kraftstation (Fig. 4) är anlagd på 1930talet och drivs på vatten som avleds från
Harmångersån via Norrsjön.
Via denna överledning rinner merparten av
Harmångersåns vatten innan den ansluter
Bottenhavet. Mot bakgrund av detta förutsätts
att mängder av lekvandrande fisk tar denna väg
upp bara för att stoppas vid kraftstationen
eftersom anläggningen i nuläget saknar Figur 4. Intaget till Stocka kraftverk.
fiskvandringsmöjligheter.
I det följande presenteras olika alternativ för att skapa en bättre akvatisk miljö i Stocka lokalt och för
hela Harmångersån.

Alternativ 1
Stocka kraftverk tas ur drift och överledningen från Norrsjön läggs igen
Detta innebär kort och gott att allt vatten får gå via Sörsjön ut i dess naturliga sjöutlopp och vidare mot
Bottenhavet.
Var denna igenläggning sker lämnas inga förslag på här, men oavsett val av position krävs egentligen
bara en grov morän i lämplig volym för att omdirigera Harmångersåns vatten till den mer naturliga
vägen.
Ett problem med denna lösning kan vara att tjärnarna i Stocka får dålig omsättning.
En grovt skattad kostnad för att förhindra avbördning via Stocka kraftverk är ca 150 000 kr.

Alternativ 2
Ta Stocka kraftverk ur drift men behåll delar av vattnet – 2 varianter
Detta förslag kanske låter okonventionellt, men varför skulle man inte kunna tänka sig att använda
delar av Harmångersåns vatten för att skapa bra miljöer för biologin. Att använda en överledning för
fiskproduktion eller kraftproduktion – vari ligger skillnaden?
Detta innebär att man synkroniserar bestämmande nivå ut mot Norrsjön i relation till bestämmande
nivå ut ur Sörsjön och förslagsvis sänder ca 0,5 m3/s vid Harmångersåns MQ ner mot Stocka. Denna
nivå sätts lämpligtvis vid den damm som återfinns vid Kanalviken ovan Tvissingstjärnen (Fig. 5). Om
man vill begränsa högflödestoppar in i området går det att ordna vid det forna dammläget. Detta kan
t ex vara viktigt för hur man skall utforma passagen vid den allmänna vägen.
En fåra med 500 sekundliter kan mycket väl modelleras upp och bli till bra biotoper med en
medelbredd av 5 m och som även håller den vattentäckta arean bra även på lägre vattenföringar.
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Positioneringen som föreslås här beror på att man
förmodas vill undvika arbete i det asfalterade
området. Om man går runt det asfalterade
området och ansluter kraftverkets nedströmsläge
blir fåran ca 750 m lång (Fig. 6). En stor del av en
sådan fåra blir relativt lugn, medellutningen blir
bara dryga 0,5 % och då måste man verkligen
förädla de strömmande områdena.
En annan variant är om det asfalterade området är
möjligt att bryta för då kan man i princip skapa bra
Figur 5. Dammen i Kanalviken.
laxfiskmiljöer över hela sträckan och samtidigt
garantera fiskvandring för alla förekommande arter. Det andra alternativet (Fig. 6) ger en drygt 400 m
lång sträcka och en lutning om ca 1 %.
Bägge alternativen följer till delar anvisningar i terrängen nedströms det allmänna vägläget. Det längre
alternativet även till delar uppströms vägläget. Brutenheten i terrängen är mest tydlig nedströms
vägen, men om det finns utrymme för schakt ovan vägläget kan fallet omfördelas.
Bägge tjärnarna i Stocka får en god omsättning via dessa förslag eftersom igenläggningen sker i
kraftverkets inloppskanal (Fig. 6). Material till igenläggningen kan förhoppningsvis till största delen tas
från anlagd fåra.

Figur 6. De två varianterna av det alternativet där man tar kraftverket ur drift, men ändå bibehåller viss vattenföring
ut via Stocka. Det mörkblå ”bandet” är den längre fåran medan det ljusgrå motsvarar den kortare av de två. Det
ljusgröna området skall illustrera igenläggningen av kraftverkets inloppskanal.
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Notera att oavsett lösning krävs att den allmänna vägen bryts på ett nytt ställe.
Kostnaden för det längre alternativet, inklusive igenläggning av inloppskanalen och modellering av
bestämmande nivå, beräknas till 4 500 000 kr (6 000 kr/m vattendrag). Medan det kortare alternativet
till 2 400 000 kr (6 000 kr/m vattendrag). Notera då att kostnader för en ny vägbro tillkommer, men
det skall inte uteslutas att Trafikverket kan vara finansiär i detta fall enär det är att betrakta som en
miljöåtgärd. Oavsett torde en vägpassage som klarar de flöden som här föreslås, med ett begränsat
inflöde, kosta i häraden 2 000 000 kr.
Ett flöde ut från Norrsjön enligt dessa förslag skulle ge samma produktionsyta ur ett laxfiskperspektiv
eftersom många partier i det längre alternativet blir lugna. Den beräknade siffran anges till 0,2 ha
produktionsyta.

Alternativ 3
Fiskväg anläggs förbi Stocka kraftverk
Detta alternativ innefattar att Stocka kraftverk drivs vidare, men att fiskvandring säkras. En variant av
fiskväg kan vara en ca 180 m lång naturfåra vid
kraftstationen (Fig. 7), möjligen i kombination
med tekniska lösningar. Det skall nämligen inte
uteslutas att marken är förorenad där
fiskvägen föreslås placeras eftersom detta
handlar om ett äldre industriområde. Detta
kan betyda att man nödgas bygga på marken –
inte i densamma. Det man då kan man tänka
sig är gjutna områden (möjligen komposit) och
då blir det genast mer kostsamt. Vidare krävs
att delar av industriruinerna rivs för att detta Figur 7. Schematiskt var en fiskväg eventuellt kan anläggas
skall vara möjligt.
förbi Stocka kraftverk.
En 180 m lång fiskväg medför en medellutning om drygt 2,2 %, vilket kommer att innebära att vissa
fiskarter/stadier av arter kan ha det svårt att forcera denna lösning.
En lösning av detta slaget torde kosta minst 10 000 kr per sträckmeter om man obehindrat kan schakta
sig ner i området. Om schaktning inte är möjligt kan kostnaderna givetvis skena iväg. Om schakt inte
kan ske utan sanering och kanske delvis byggnationer på marken blir lösningen kan man nog räkna
med minst 25 000 kr per sträckmeter. Dessa teoretiska kostnader innefattar även utformningen av
fiskvägens in- och utlopp. Den önskvärda versionen kostar därmed 1 800 000 kr, medan den i ett worstcase-scenario, kan landa på 4 500 000 kr eller rent av ännu mer. Flödet – även om det är konstigt att
prata om flöden i denna artificiella gren av Harmångersån – i den här lösningen bör vara MLQ.
En annan lösning skulle möjligen kunna vara att anlägga fiskvägen enligt den kortare lösningen i
alternativ 2 (se i Fig. 6 & Fig. 8). Detta skulle säkra fiskvandring och i en bra vattendragslutning om man
kan fördela den bra (1 %). Detta kan även innebära att fåran kan kompensera för överdämda
produktionsområden (vilka finns uppströms Strömsbruk).
Problemet här är att det kräver en vägpassage, men återigen skall det inte uteslutas att Trafikverket
kan vara intresserad eftersom åtgärden ger bättre biologi.
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För funktion av fiskvägen bör MLQ vara
rådande vattenföring. En kostnad för
denna längre fiskväg beräknas till 7 000
kr/vattendragsmeter, dvs. 2 800 000 kr.
Fördyrningen jämfört med samma
sträcka i alternativ 2 beror på lösningar
vid fiskvägens in- och utlopp.
Dessa förslag ordnar mest troligt
fiskvandring i uppströmsriktningen,
men eftersom det även vandrar fisk ut
från systemet till Bottenhavet måste
också den vandringen säkras. Bägge
lösningarna lämpar sig för betagaller
som leder fisken till fiskvägens inlopp.
En kostnad för detta torde röra sig om
ca 1 500 000 kr.

Figur 8. En längre fiskväg runt Stocka kraftverk.

Detta betyder att den kortare lösningen beräknas till en kostnad om 3 300 000 – 6 000 000 kr och den
längre till 4 300 000 kr. Märk väl att eventuella kostnader relaterat vägpassage ej är inkluderad i den
senare siffran.
Givetvis tillkommer kostnader för kraftverksägaren rörande produktionsbortfall.

Ett omlöp enligt vad som presenteras schematiskt i figur 7 respektive 8 skulle ge ca 0,036 respektive
0,2 ha värdefull strömvattenyta. Den kortare lösningens strömvattenarea är dock av sådan lutning att
dess värde inte skall överskattas.
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Dammen i Strömsbruk
Detta är den nedre dammen i egentliga Harmångersån och därmed det – från Bottenhavet sett – första
miljöproblemet för vandrande fisk. Sedan 2004 är det i domslut föranstaltat att minimitappning skall
ske från dammen. Även om vattenmängden är liten är den motorn till att Harmångersån alltjämt lever.
Dammen är en regleringsdamm vars enda funktion är att överleda vatten ner till Stocka kraftverk.
En fiskväg – modell bassängrappa – finns
anlagd vid regleringsdammen (Fig. 9).
Bassängtrappans funktion bedöms som
varandes mycket osäker. Enligt utvärderingar
har den också visat sig fungera mycket dåligt.
I det följande presenteras två alternativ för
att skapa en bättre konnektivitet i
Harmångersån samt i det ena fallet även
återskapa stora strömvattenarealer.

Figur 9. Bassängtrappan vid Strömsbruk.

Alternativ 1
Regleringsdammen öppnas upp och den naturliga nivån återskapas och vattendraget får färdas
fritt
Det är givetvis en relativt enkel sak att avlägsna luckorna i dammen och låta vattnet forsa fram i de
öppna utskoven, men det är inte nog i detta fallet enär betongen i sig själv utgör ett vandringshinder
(Fig. 10). Detta betyder alltså att man måste ta bort betongen ända ner mot dess grundläggning och
det är allt annat än en enkel åtgärd. Förmodligen krävs sågning av betongen vid vägläget medan
betongskibordet som täcker en stor yta nedströms bron mest troligt kan bilas bort med
hydraulhammare.

Figur 10. Dammens nedströmsläge med det långa betongskibordet.

10

Slutversion 190326
En ytterligare aspekt som kan komplicera insatsen är att dammen är intimt förknippad med den
allmänna vägen (Fig. 11) och därmed blir Trafikverket en viktig part i en åtgärd av detta slag. Det skall
t ex inte uteslutas att åtgärderna medför att bron måste förstärkas eller liknade. Vidare finns det
kablar, rör och någon form av isolerad ledning integrerad i bron.
En kostnad för detta arbete är givetvis
ytterst svårbedömt enligt vad som
diskuterats ovan. Det man kan utgå ifrån
är att betongsågning av det här slaget är
kostsamt medan bilning är avsevärt
mycket billigare. Andra kostnader är
givetvis relaterade borttransport av
betong och deponikostnader för detta.
En vågad gissning – för det är vad det
måste bli i nuläget – är en kostnad om ca
2 000 000 kr och då förutsätter detta att
Trafikverket står för eventuella
Figur 11. Dammen i Strömsbruk är integrerad i den allmänna
kostnader rörande brons funktion.
vägbron.

Det skall inte heller uteslutas att Trafikverket kanske
kan tänka sig att bygga om bron eftersom
Harmångersån är så biologiskt värdefull och att den
allmänna vägen i delar är ett miljöproblem.
En avsänkning kommer att återskapa åns fåra vilken
framträder tydligt på en batymetrisk karta (Fig. 12).
Samtidigt kommer detta att påverka vissa enskilda
värden som båtplatser mm vilket givetvis måste
kompenseras på något vis.
I tillägg till detta föreslås att ett naturligt sjöutlopp för
Sörsjön placeras där det rimligen borde finnas (Fig. 13).

Figur 12. Batymetrisk karta uppströms dammen i
Strömsbruk. Dammen återfinns längst ner till
höger i bild.

Utgångsläget för denna insats är att
Sörsjöns framtida nivå skall vara något
lägre, men relativt likartad nuläget. Den
kommer vidare att tillåtas fluktuera enligt
en naturlig rytm, vilket är en viktig aspekt.
Hur det skulle kunna tänkas komma att se ut
nedströms det mer naturliga sjöutloppet
Figur 13. I Sörsjöns hopträngning var det en gång i tiden ett
illustreras i figur 14 (A & B).
naturligt sjöutlopp.
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Figur 14 A. Nulägesbild Sörsjöns utlopp.

Figur 14 B. Framtidsbild i Sörsjöns utlopp om dammen i Strömsbruk avlägsnas.

En utrivning av regleringsdammen i Strömsbruk skulle återskapa/skapa ca 1,75 ha värdefull
strömvattenyta.
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Alternativ 2
Fiskväg anläggs förbi regleringsdammen
Här presenteras förslaget som Karlstads Universitet tagit fram (Olle Calles). Detta kan benämnas som
ett omlöp eller en biokanal (Fig. 15) om man kan krydda omlöpet med lite permanenta
strömvattenmiljöer som i viss mån kan ersätta överdämda biotoper.

Figur 15. Fiskvägslösningar förbi dammen i Strömsbruk enligt förslag från Karlstads universitet.

Anläggningskostnaden på det omlöpet som föreslås beräknas grovt till 1 250 000 kr per fallhöjdsmeter,
dvs. 5 000 000 kr eftersom fallhöjden är dryga 4 m. Omlöpets längd har föreslagits till ca 250 m (det
röda alternativet i Figur 15) detta motsvarar en lutning av 1,6 %.
Detta är en komplicerad lösning och måste i inloppet synkroniseras till dammens regleringar (alltid
svårt). Vidare skall en allmän väg och en enskild väg passeras och till delar kommer omlöpet att beröra
vad som förmodas kan vara förorenad mark.
Notera att ingen utvandringslösning presenteras i detta förslag eftersom utvandrande fisk beräknas gå
på det mesta vattnet ut och en fiskväg i Strömsbruk innebär att vattnet till lejonparten går mot Stocka
kraftverk.
Ett omlöp enligt vad som presenteras schematiskt i figur 15 skulle ge ca 0,1 ha värdefull
strömvattenyta.
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Forsa nedre kraftstation
Forsa nedre kraftverk byggdes ursprungligen 1930 men renoverades på 1990-talet till nuvarande skick.
Verkets damm ligger i anslutning till anläggningen. Nyttjad fallhöjd är begränsad och anläggningen har
en effekt om 750 kW och en årsproduktion om ca 3 GWh. Dammen fungerar även som väg (Fig. 16),
men någon väg för fisken eller annan vattenanknuten biologi förbi dammen finnes ej.

Figur 16. Forsa nedre kraftverk sett från ovan.

Även om nyttjad fallhöjd är begränsad är det möjliga tillvaratagandet i det närmaste fullkomligt. Dvs.
att dammen tagit vad som varit möjligt i förhållande till uppströmsbelägen anläggning – Forsa kvarn.
I det följande presenteras några olika alternativ för att skapa en bättre konnektivitet i Harmångersån
varav ett återskapar såväl åns nivå som flödesförhållandet helt.
Alternativ 1
Kraftverket tas ur drift och dammen öppnas upp
Forsa Nedre kraftstation tas ur drift och dammluckorna i vägbron (Fig. 17) öppnas upp permanent (dvs.
monteras bort). Brons öppningar återfinns på olika nivåer men erbjuder tillsammans efter åtgärd en
area om 45 m2.

Figur 17. Forsa nedre kraftverksdamm sett från nedströmsläget.
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Bestämmande nivå efter luckborttagningen blir istället de gjutningar vid de tre större utskoven vilket
luckorna anslutet mot. Att ta bort även dessa gjutningar anses inte vara möjligt med tanke på
brosäkerheten.
Detta betyder att man måste bygga upp nedströmsläget en aning med hjälp av tillfört material (block
och osorterat material från naturgrustäkt) eftersom de kvarvarande gjutningarna alltjämt kommer att
fragmentera Harmångersån (se i Fig. 17).
Detta är en mycket enkel och i perspektivet av framtida fiskvandringsmöjligheter viktig åtgärd för
Harmångersåns avrinningsområde som dessutom återskapar stora strömvattenarealer i förhållande
till insats.
En skattad kostnad för arbetet med att montera ner luckor och transportera bort dom kan inte behöva
kosta mer än ca 250 000 kr. Material- och arbetskostnaden för att stryka miljön i dammens
nedströmsläge beräknas till ca 150 000 kr. Den totala kostnaden för alternativ 1 anges därmed ligga i
häraden 400 000 kr. Tillkommande kostnader kan finnas – såsom t ex tillståndsrelaterade sådana och
eventuella deponiavgifter.
Märk väl att detta förslag innebär att Forsa nedre kraftverk tas ur drift och att kraftverksägaren givetvis
måste kompenseras enligt vad anläggningen anses vara värd. Några sådana kostnader redogörs ej för
i detta.
Vid en lucköppning och med vissa åtgärder i vägbrons nedströmsläge beräknas Harmångersån återfå
ca 2,4 ha strömvattenmiljö av god kvalitet.

Alternativ 2
Konstruktion av fiskvandringsväg
Att bryta fragmenteringen i uppströmsriktningen
vid Forsa nedre kraftverk är inte svårt i teorin
men måhända ur byggnadstekniskt hänseende.
Enklast – i teorin – är att anlägga en naturlik
fiskväg (omlöp) med utgångspunkt av
attraktionsvattnet från kraftverket, dvs. i direkt
anslutning
till
dammen
nedströms
turbinutsläppet (Fig. 18).
Naturfåran måste direkt vika söderöver parallellt
med den enskilda vägen.
Längden på fåran bör beräknas utifrån en
vattendragslutning om 1,5 %. Med 3,6 m fallhöjd
innebär detta en naturfåra om 240 m.
Schematiskt skulle det kunna se ut som i figur 19.
En fåra av detta slaget skulle även kunna utgöra
en lek- och uppväxtmiljö för havsvandrande öring
om flödet garanteras över året och miljön
optimeras (på land och i vatten) för ändamålet
Figur 18. En fiskväg måste utgå från detta område för (en viss ersättningsmiljö för vad kraftverket dämt
rätt attraktionsvatten.
in).
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Flödet i omlöpet bör åtminstone
vara 20 % av MQ.
Anläggningen tar stort utrymme
i anspråk och påverkar värdefull
brukningsmark. Även en väg
passeras och detta kräver en bro
av något slag.
Figur 19. Schematisk hur ett omlöp kan utformas vid Forsa nedre kraftverk.

I en grov kostnadsbedömning kommer en anläggning av
detta slag kosta ca 1 000 000 kr per fallhöjdsmeter, dvs.
3 600 000 kr.
Ett annat alternativ är att penetrera dammvallen och
anlägga ett stålspontat inlöp in i dämningsområdet med
utgångspunkt just bredvid verkets utloppsområde (Fig.
20). En lösning av detta slag är komplicerat men anses
vara fullt möjligt. Önskvärt är att även i detta fall nå en
lutning om 1,5 % över sträckan.
Att det inte föreslås att använda närmsta utskov för ett
inlöp beror dels på att det ligger högt och dels är ur
position relaterat turbinutsläppet.
Anläggandet av ett inlöp bedöms vara än mer kostsamt
än omlöpet speciellt eftersom man måste ta sig genom
dammkroppen på ett bra sätt. Vidare är kostnaden för
stålspont omfattande. En kostnad om 1 875 000 per
fallhöjd bedöms som ett minimum för denna lösning, dvs.
6 750 000 kr.
Förutom kostnader för uppströmsvandring tillkommer
givetvis en avledningskonstruktion vid utvandring.
Kostnaden för en utvandringslösning, alfagaller med
Figur 20. Schematisk hur ett inlöp kan utformas flyktväg beräknas landa någonstans kring 1 500 000 kr.
vid Forsa nedre kraftverk.
För omlöpet innebär det en totalkostnad på 5 100 000 kr
och för inlöpet är motsvarande siffra 8 250 000 kr.
Givetvis tillkommer kostnader för kraftverksägaren rörande driftbortfall.
Ett omlöp eller ett inlöp enligt vad som presenteras schematiskt i figur 19 respektive 20 skulle ge ca
0,1 ha värdefull strömvattenyta.

Notera att funktionen på bägge dessa lösningar är beroende av att luckorna i dammen inte regleras
utan hänsyn till flödet i fiskvägarna. En torrläggning innebär att deras teoretiska roll som
produktionsytor tillintetgörs.
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Forsa kvarn, Forsa övre kraftverk samt Storsjödammen
Detta område av Harmångersån är tvivelsutan det
mest varierade och också det potentiellt mest
värdefulla avsnittet av huvudvattendraget.
I ett naturtillstånd har vattnet ägt landskapet från
Storsjöns utlopp och vidare medströms och
speciellt utmärkande har detta varit nedströms
Lill-Sindran där vattnet delat upp sig i mängder av
grenar (Fig. 21). Ser man till biologin har detta
mest troligt varit det mest värdefulla
uppväxtområdet för havsvandrande öring i
Harmångersåns avrinningsområde.
Nulägestillståndet är att Harmångersån via
Storsjödammen (Fig. 22) avbördas till Forsa övre
kraftverk via en kanal som avslutas med en ståltub Figur 21. Terrängskuggningen visar på extrem fluvialitet
nedströms Storsjön. Karta, Lantmäteriet.
ner till kraftverket (Fig. 23).

Figur 22. Storsjödammen – här med ”nolltappning”.

Figur 23. Inloppskanalen övergår till tub ner mot Forsa
övre kraftverk.

Forsa övre kraftstation är byggd 1906 och via den höga fallhöjden (ca 20 m) har verket en effekt om
1,5 MW och en årsproduktion runt 8,5 GWh.
Storsjödammen utesluter fiskvandring i uppströmsriktningen och detsamma gör självfallet
kraftstationen.
Detta betyder också att det megafluviala området nedströms Storsjön är tillintetgjort genom vattnets
onaturliga omfördelning i landskapet. Detta område är idag i det närmaste torrlagt – en liten motor
(vatten) finns dock kvar som en följd av dels läckvatten från Storsjödammen och dels genom LillSindrans vattenhållande kapacitet. Vid vattenföring överstigande kraftverkets slukförmåga (12 m3/s)
spills givetvis vatten i området (Fig. 24).
Där de periodvis torrlagda fårorna ansluter det som idag är Harmångersåns huvudlopp (från Forsa övre
kraftstation), finns även Forsa kvarn med en dammrest (Fig. 25). Även denna har fragmenterande
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egenskaper för uppströmsmigrerande fisk. Enligt uppgift finns ett aggregat i kvarnen – som är uppförd
1915 – vilket har en effekt på 125 kW.

Figur 24 . Vid vattenföring överstigande kraftverkets slukförmåga lever torrfåran upp (141204).

Figur 25 . Dammen vid Forsa kvarn. Torrfåran ansluter till höger om dammen och vattnet från kraftstationen till
vänster.

Förutom miljöpåverkan relaterat fragmentering,
onaturliga flödesregimer och torrlagda fåror
förekommer även tydliga spår efter en förmodat
komplex flottning av timmer. Detta visar sig t ex i en
flottningsränna som utgår från kraftverkskanalen
och som en gång sträckt sig över det komplexa
mångfluviala området och vidare medströms (Fig.
26).
Även om stora delar har påverkats fysiskt är en hel
del områden fortfarande heterogena och därmed
även mycket intressanta (Fig. 27).
Figur 26. Den fascinerande timmerrännan.
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Figur 27. Vissa avsnitt av naturfåran erbjuder relativt opåverkade miljöer (170510). Det enda som saknas är en
normal vattenföring.

I det följande presenteras två alternativ för att skapa en bättre konnektivitet i Harmångersån samt i
det ena fallet även återskapa stora strömvattenarealer.

Alternativ 1
Utrivning av Storsjödammen
Den mest lämpliga åtgärden – ur ett framtidsperspektiv för Harmångersån, Nordanstigs kommun och
självfallet för den vattenanknutna biologin – bedöms vara att avlägsna Storsjödammen, återskapa ett
mer naturligt sjöutlopp och naturalisera flödet från Storsjön avseende färdriktning och regim
(schematiskt i Fig. 28).
Detta innebär även att inloppskanalen till Forsa övre kraftstation läggs igen och att kraftverket tas ur
drift.
Detta arbete, vilket lämpligen sker i lågvattenföring, läggs upp på följande sätt;
1. Definiera den mer naturliga nivån på Storsjön (kommer att ge lägre fluktuationer än vad som
råder i nuläget).
2. Avgöra var och hur den bestämmande ska utformas och grovanlägg denna.
3. Skapa flöde i de igenlagda grenarna som mynnar nedströms Storsjödammen.
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4. Plocka ner Storsjödammen. Vilket i princip innebär att man tar bort luckor och sättare och
kvarlämnar murverken (och betongen).
5. Igenläggning av inloppskanalen till kraftstationen.
6. Maskinellt modellera miljön mellan Storsjödammen och Storsjön till ett mer naturligt utseende
och en bättre biologisk funktion.

Figur 28. Schematiskt hur utseendet kan te sig efter att Storsjödammen öppnats upp. Ortofoto från Lantmäteriet.

Med en naturlig riktning och flödesregim - bör man givetvis också utföra miljöförbättrande åtgärder
på strömsträckan (med dess grenar) som återkommer. Omfattningen är svår att bedöma enär området
ej studerats med flöde.
Dessa komplexa och idag påverkade områden av Harmångersån (Storsjödammen, Forsa kvarn osv.) är
intimt förknippade med varandra. Och detta
innebär t ex att miljöförbättrande åtgärder vid
Storsjödammen (utrivning av regleringsdamm
med igenläggning av inloppskanal mot
kraftverket) att dammen vid Forsa kvarn faktiskt
inte behöver åtgärdas enär vattnet då till stora
delar kommer i den naturliga fåran från Storsjön
(Fig. 29).
Att Forsa kvarns damm föreslås lämnas intakt
beror på att den faktiskt inte tillintetgör några
strömvattenbiotoper. Det är t.o.m. så att man i Figur 29. Vy ut över naturfåran.
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en insats bör försöka integrera det nu vattenförande partiet uppströms dammen, vilket är
svagströmmande och biologisk intressant och enligt uppgift även är en populär fiskeplats.
En grovt skattad kostnad för arbetet enligt ovan, inkluderat materialtillförsel, beräknas till ca 1 500 000
kr. Tillkommer detta gör vissa transporter, deponiavgifter och tillståndsrelaterade kostnader.
Ytterligare kostnader kan tillkomma för modellering av miljön i naturfårorna.
Notera att detta innebär att Forsa övre kraftverk tas ur drift och att kraftverksägaren givetvis
kompenseras måste kompenseras enligt vad anläggningen är värd.
Insatsen med ett totalt återställande mot ett naturliknande tillstånd skulle återskapa ca 2,8 ha
strömvattenbiotop och då en mycket exklusiv och högavkastande sådan, dels genom ett levande
sjöutlopp och dels genom det megafluviala området.
Om regleringsdammen för Forsa Övre kraftverk (Storsjödammen) rivs ut och de naturliga flödena
återställs i detta komplexa och ovanligt intressanta strömvattenområde bör det ges någon form av
skydd. Så högt värderas miljötypen.
Alternativ 2
Konstruktion av fiskvandringsvägar förbi Storsjödammen samt minimitappning
Om Forsa övre kraftverk ska vara kvar måste man – förutom fiskvägar i upp- och nedströmsriktningen
– garantera en minimitappning från Storsjön som passar ”kostymen” nedströms Storsjödammen.
Förslagsvis bör 40 % av medelvattenföringen ges till vattenbiologin. Och vid vattenföring som
understiger dessa 40 % måste hela vattenföringen tappas i det värdefulla området. Detta är en
förutsättning för att säkerställa biologin. Att just 40 % av medelvattenföringen föreslås grundar sig på
dels en okulär bedömning och dels av erfarenheten att just 40 % av MQ ger upphov till god status
(Montana-metoden).
Förutom vatten kräver detta även materialtillförsel till området nedströms Lillsindran för att lyfta och
sprida vattnet samt skapa lekförutsättningar i lämpliga partier. Även vissa maskinella insatser kommer
att vara nödvändiga för att optimera biotopen relaterat denna vattenföring. Märk väl att dessa
åtgärder även måste klara av extrema högflödesperioder enär andra alternativ för vattnets framfart
saknas.
Det som är enkelt avseende fiskvandring i detta fall är att dammen vid Forsa kvarn kan styra fisken rätt
väg i sin vandring (det är den absolut mest enkla delen i fiskvandringsproblematiken). Att lösa
fiskvandringen på ett bra sätt förbi Storsjödammen är däremot en utmaning. Och då handlar det om
att Storsjön är reglerad med en amplitud på 1,5 m och vill man ha en fiskväg som fungerar året runt
med en relativt bestämd vattenföring blir det svårt.
Vid Storsjödammen är det tre åtgärder som behöver genomföras samlat; säkerställa en
minimitappning till naturfåran, anlägga fiskväg för uppströmsvandring förbi regleringsdammen samt
en anlägga en avledningsanordning med flyktöppning för nedströmsvandring vid intagsdammen som
avleder vattnet ned mot Forsa Övre kraftverk samt Forsa kvarn.
Säkerställa minitappning till naturfåran
Någon inmätning av området har inte skett men skulle det vara så vattennivån i sjön överstiger
tröskelnivån i något av regleringsdammen utskov när sjön är avsänkt kan man med fördel, i det
utskovet, installera automatluckor som regleras på sjönivån för att alltid kunna säkerställa att en
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lämplig mintappning ges till naturfåran (Fig. 30). Kostnaden är beroende av hur många utskov (kanske
räcker det med ett) som man behöver nyttja för att kunna avbörda vald mintappning (möjligt flöde
beror ju på utskovets fria bredd och vattendjupet över tröskeln).
Att utrusta ett befintligt utskov med automatlucka uppskattas mycket grovt kunna uppgå till 1 000 000
kr.
Om däremot vattennivån är så låg att utskovströsklarna ligger i det torra när sjön är avsänkt så nödgas
man spränga fram en fördjupad ränna till ett av utskoven som byggs om för den nya, lägre
tröskelhöjden. På nedströmssidan spränger man också en ränna så långt som behövs för att möjliggöra
erforderlig mintappning till naturfåran (Fig. 30). Det utskovet utrustas också med automatreglerad
lucka/or.
Om sprängningar är nödvändiga uppskattas kostnaden ligga någonstans i häraden av 2 500 000 kr.
Fiskväg för uppströmsvandring i naturfåran
På grund av en regleringsamplitud på 1,5 m i sjön är det svårt att anlägga en fiskväg med året-runt
funktion om inte speciella och tekniska anpassningar görs. Med en sådan stor vattenståndsvariation
som 1,5 m så faller de naturliknade fiskvägarna – ur ett ”året-runt-funktionsperspektiv” (se nästa
förslag) bort enär dessas funktion normalt är mer känsliga för vattenståndsvariationer. En teknisk
fiskväg i form av en slitsränna har betydligt större tålighet för vattenståndsvariationer och därför
föreslås här att man anlägger en slitsrännamed dubbla intag (Fig. 30). Ett låg- och ett högnivåintag gör
att man här kan anlägga en fiskväg med bra passageeffektivitet året runt. För att få en bra
anlockningseffektivitet krävs att slitsrännan anläggs i anslutning till det utskovet där mintappning ska
erbjudas (Fig. 30).

Figur 30. Regleringsdammen vid Storsjön och schematiskt vad som behövs för uppströmsvandring.
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En mycket grovt uppskattad kostnad för anläggande av slitsränna vid Storsjödammen är ca 4 miljoner.
Fiskväg för nedströmsvandring
Framför intagsdammen till inloppskanalen kan en avledningsanordning för nedströmsvandrande fisk
anläggas i form av ett så kallat alfa- eller beta-galler (låglutande fingaller) med flyktöppning/-ar och
bakomliggande fallränna som för fisken säkert ned i naturfåran.

Figur 31. Dammen vid Storsjön och vad som behövs för mintappning, upp- och utvandring. Ortofoto från
Lantmäteriet.

I flyktöppningen/-arna så tappas ett erforderligt flöde som kan behöva provas ut för att optimera
avledningsanordningens effektivitet. Lutningen på gallret bör vara ca 30 gr mot horisontalplanet (vid
alfa-typ) eller vertikalplanet (vid beta-typ). Lämplig spaltvidd får bestämmas efter en genomförd
hydraulisk analys med hänsyn tagen till de platsspecifika förutsättningarna och aktuella fiskarter och
livsstadier som behöver vandra.
Kostnaden för anläggandet av ett låglutande fingaller med flyktöppning kan bli betydande. För att
kunna gjuta fundament som gallret ska vila emot behöver området torrläggas och då behöver en
fångdamm anläggas. I och med detta kommer kraftverket vara ur drift under en relativt lång period.
Att uppskatta kostnaden (ej produktionsförluster) utan närmare utredningar är svårt men sannolikt
kommer kostnaden återfinnas nära 1 500 000 kr.
Sammantaget kan kostnaderna för att lösa minimitappning i naturfåran, konnektivitet vid
Storsjödammen, grovt uppskattat uppgå till mellan 6 500 000 – 8 000 000 miljoner kr. Vi anger här den
högre kostnaden enär sprängning torde krävas, dvs. 8 000 000 kr. Till detta tillkommer ett flertal andra
kostnader i form av t ex tillståndsprocess, inledande utredningar, produktionsförluster, ökade
kostnader för drift och underhåll samt kostnader för att bedriva egenkontroll på anläggningarna.
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Alternativ 3
Konstruktion av naturliga fiskvandringsvägar förbi Storsjödammen samt minimitappning
Ett alternativ till dessa helt tekniska lösningar är att man anlägger en naturfåra som erbjuder en
periodvis fiskvandring i uppströmsriktningen. En sådan – naturlik fiskväg – bör utgå från
Storsjödammens norra landfäste och ansluta Storsjön via naturliga anvisningar (Fig. 32).
Denna skulle i sådana fall också kunna ge erforderligt vatten till de värdefulla storkvillriga området,
men då bara periodvis.
Slutresultatet av detta blir därmed att man får en vandringsväg som i de övre delarna inte alltid har
vatten, dvs. den naturlika miljön förvandlas
periodvis till en av de sämsta miljötyperna
som finns motsvarande att produktiva
strömvattenmiljöer torrläggs och en
fragmentering uppstår. Vidare så ger den
inte heller vatten vidare medströms av
permanent karaktär, utan detta måste
periodvis tas någon annanstans ifrån. Och
då är vi åter inne på tekniska lösningar – där
man eventuellt kan ta vatten från det södra
dammutskovet (om tröskelnivåerna så
medger eller om sprängning krävs) eller
rent av från kraftverkets inloppskanal. Exakt
hur man ska utforma ett vattenuttag från
inloppskanalen är inget som presenteras
här, utan här konstateras bara att detta
kanske är en möjlig lösning för att säkra Figur 32. Den del av fiskvägen som ”tillåts” bli torr när Storsjön
är på sin sänkningsgräns. Ortofoto, Lantmäteriet.
flödet nedströms Lillsindran.
Vidare måste en utvandringslösning etableras i kraftverkets inloppskanal liknande den som föreslås i
det helt tekniska alternativet. Ett annat alternativ är en betagrind för avledning via den gamla
timmerrännan. Istället för timmer så får den då en ny funktion som ”fisktransportör”.
Ett annat alternativ är att man förändrar regleringen av Storsjön så att det passar såväl kraftverksdrift
som fiskväg enligt det som presenteras i figur 32. Detta är inget dock inget som utreds här.
En kostnad för fiskväg i form av en naturfåra – från Storsjödammen upp till Storsjön – är en billig
fiskvägslösning. Om man räknar med en kostnad om 7 000 kr per löpmeter landar man på en siffra om
840 000 kr.
Den mer komplicerade lösningen för vattenöverföring från bottnen av inloppskanalen är ytterst svår
att kostnadsberäkna, men anges här något diffust kosta i häraden 1 500 000 kr.
För betagaller och avledning beräknas detta till ca 1 500 000 kr.
Total kostnad för upp- och utvandringsfunktion med säker vattenföring in i naturfåran landar summan
på 3 840 000 kr.
Kostnaderna i förlorade intäkter för ägaren till Forsa övre kraftverk är ej inräknade i dessa enklare
analyser.
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Insatsen med fiskvägar och optimeringar i de fallhöjdsområden som blir permanent vattenförande
(med 40 % MQ) skulle man säkra ca 1,2 ha strömvattenbiotop.
Själva byggnaden Forsa kvarn (Fig. 33) är i nuläget en farlig byggnad med tanke på att den kan rasa
närhelst. Skicket på övriga anläggningar är ej heller det bästa. Det gäller t ex inloppskanalen till
kraftverket där strandens träpalissad kalvat (Fig. 34) och där läckage förekommer.

Figur 33. Forsa kvarn är en fallfärdig och farlig
byggnad.

Figur 34. Mycket relaterat Forsa övre kraftverk är i
dåligt skick.
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Bergsjö nedre tröskel (Kyrkbyån)
Denna beskrivning avser en finurlig
tröskelkonstruktion (Fig. 35) som anlades
1976 och vars syfte var att hålla upp nivån i
Kyrkbyån (som vattendraget nu heter) i
samband med lågflöden.
Det finurliga i konstruktionen kan härledas
till att den medger fiskvandring för de flesta
fiskarter som en följd av att centrum av
tröskeln ligger högre uppströms än
landfästena
–
ungefär
som
ett
motströmsriktat V.
Figur 35. Tröskelkonstruktionen som benämns Bergsjö nedre Det har nu gått över 40 år sedan denna
tröskel.

anlades och givetvis har människor lärt sig
att leva med anläggningen, men oavsett detta är det ofrånkomligen så att konstruktionen förtar värdet
av ca 1,5 m fallhöjd på en kort sträcka. Detta måste ses som ett slöseri med värdefull miljötyp och
därav föreslås i detta antingen att;
1. Tröskelns egenskaper av nivåhållande slag bibehålls men flyttas 200 m uppströms (med 0,75
% lutning) och att den värdefulla fallhöjden fördelas till förmån för befintlig biologi och även
för sportfisket.
eller;
2. Tröskeln rivs bort och de naturliga förhållandena återskapas.
Visionen bör givetvis vara att framgent kunna erbjuda ett exklusivt fiske på havsvandrande öring inne
i samhället. Något som skulle vara mer eller mindre unikt för regionen och självfallet ge stora
mervärden i Bergsjö.
Om vattendragslutningen på den återskapade sträckan är 1,5 % så blir det 0,5 ha strömvattenbiotop
och är den hälften, dvs. 0,75 % blir det 1 ha strömvattenbiotop.
En beräknad kostnad för alternativ 1 – med maskiner. omflyttning av massor inklusive arbetsledning –
är ca 72 000 kr. Eventuell materialtillförsel tillkommer. Detsamma gäller kostnader relaterade tillstånd.
Motsvarande för alternativ 2 – vilket kräver en larvgrävare, lokala omfördelningar av material samt
smärre arbetsledning – är en kostnad om ca 30 000 kr.
I samband med att en åtgärd enligt alternativ 1 genomförs skall man givetvis utföra miljöförbättrande
åtgärder på strömsträckan nedströms den nya bestämmande nivån och ner till och i höjd med
rivningsområdet. Detta blir även fallet vid alternativ 2 men då uppströms och i höjd med
rivningsområdet. Schablonmässigt anges en kostnad för detta om ca 20 000 kr.
Total kostnad för alternativ 1 blir därmed 92 000 kr och för alternativ 2 50 000 kr.
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Oavsett vilken lösning som föredras skall inte
de eventuella kulturmiljövärden som finns vid
och under vägbron (murverken, Fig. 36)
påverkas.
Detta är en enkel och viktig åtgärd för
Harmångersåns avrinningsområde vars insats
motiveras än mer om åtgärder av
fiskvandringsbefrämjande
slag
sker
i
Harmångersån nedströms Storsjön.
Figur 36. Murverken kring vägbron skall inte påverkas.
Insatsen enligt alternativ 1 ger 1 ha strömvattenyta medan alternativ 2 är mer osäkert avseende vilka
ytor som återskapas.
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Vade kraftstation (Vadesån)
Vade kraftstation är en gammal anläggning (1923) som tar 4 m
fallhöjd i anspråk i Vadesån. Kraftverket, vilket saknar vattendom,
har en driftkapacitet om 4 m3/s.
Notabelt är att dammen till anläggningen används som gångväg
trots att skyltar är uppsatta som ska förhindra detta. Kvaliteten på
dammens överbyggnad i trä är inte i bästa skick (Fig. 37).
I det följande presenteras två alternativ för att skapa en bättre
konnektivitet i Harmångersån samt i det ena fallet även återskapa
stora strömvattenarealer.

Alternativ 1
Figur 37. Bron
kraftverksdamm.

Utrivning av dammen

över

Vade

Detta förslag innefattar att anläggningen köps in och därefter rivs ut efter det att erforderliga tillstånd
införskaffats.
Arbetsgången bör då vara att man anlägger en
anvisning genom dammkroppen och avsänker
vattennivån mot den mer naturliga. Detta gör man
lämpligtvis mot den västra sidan där det lägsta av
utskoven finns (Fig. 38). Efter avsänkning
(lucköppning) avlägsnas betongen ner mot den
naturliga bottnen och förbi densamma. Bredden på
urtaget blir ca 10 m och i en lämplig
arbetsvattenföring kommer då allt vatten att gå mot
den västra stranden. I kommande moment kan
sedan resten av dammvallen ”knackas” ner i torr
miljö.
Figur 38. Dammen mot den västra stranden.
Materialet måste dock tas ut på den västra stranden och därav måste en ny och fördjupad anvisning
anläggas mot den östra sidan av vattendraget och en väg byggas vid det första uttaget där man sedan
kan lasta (dumpers) och transportera ut materialet till parkeringen på den västra stranden för
omlastning till lastbilar och vidare transport till deponi.
När dammen är borta naturaliseras den västra stranden så att den får karaktären av en innerkurva med
något flacka svämplan. Omvänt så fylls ytterkurvan upp med material och det skall vara relativt högt
och tvärt ner till ån. Detta för att dels skydda det hus som idag är kraftverksstation och dels för att ge
en mer naturlig karaktär till vattendraget (ytterkurva mot brant och något nipig strand).
I samband med en utrivning – när vattnet återfått sin mer naturliga position i landskapet (schematiskt
i Fig. 39) – bör man givetvis också utföra miljöförbättrande åtgärder på strömsträckan som
återkommer. Detta gäller givetvis bara om ett sådant behov råder. Oavsett behovet bör man
säkerställa att den fluviala karaktären i form av en sidogren på det västra åplanet ges permanent
vattenföring.
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Figur 39. Ytterst schematiskt, men så här skulle man kunna tänka sig att Vadesån skulle se ut vid en utrivning av
dammen.

En beräknad kostnad för en utrivning av Vade kraftstation, uppgår till ca 804 000 kr (12 000 kr per m
damm). I detta innefattas då etablering, nedmontering av dammen med larvgrävare och
hydraulhammare, lastning till dumper och transport till upplag inom arbetsområdet och viss
arbetsledning.
Kostnader såsom förvärv av dammen, tillståndrelaterade utgifter, materialkostnader (ytterkurvan),
biologisk återställning, transport samt deponikostnader tillkommer. Ett förvärv av anläggningen är
givetvis en i sammanhanget stor post.
En insats av detta slag skulle medföra att ca 1 ha strömvattenbiotop återskapas i Vadesån.
Detta är en viktig åtgärd för Harmångersåns avrinningsområde vars insats motiveras än mer om
åtgärder av fiskvandringsbefrämjande slag sker i Harmångersån nedströms Storsjön.

Alternativ 2
Inlöp i naturfåran, låglutande slitsränna i utloppskanal samt låglutande fingaller med flyktöppning
Eftersom uppvandrande fisk kommer nyttja både naturfåran och kraftverkets utloppskanal beroende
på flödessituation behöver fiskvägar anläggas på båda platserna alternativ fiskväg i naturfåran i
kombination med fiskspärr i utloppskanalen. Till detta tillkommer en avledningsanordning för
nedströmsvandring.
Konstruktion av fiskvandringsväg för uppströmsvandring i naturfåran - inlöp
En naturlik fiskväg i form av ett så kallat inlöp kan anläggas vid regleringsdammen i naturfåran. Detta
kan ordnas genom att man anlägger en stål- eller betongspont från regleringsdammen där den vinklar
av mot västra stranden och vidare upp längs denna strand (Fig. 40). Vid spontens övre ände anläggs
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ett reglerbart intag i betong. Spontens krön ges en mjukt rundad form. Befintligt utskovsparti med
spettluckor beläget mot den högra stranden, rivs ut. Innanför sponten byggs sedan en naturliknande
åfåra upp mot den nya intaget i lämplig lutning.
En utgångspunkt bör vara att ett flöde motsvarande MLQ, dvs dryga 2 m3/s, eller minst tillrinningen
om den är lägre, ska alltid tappas genom fiskvägen. Spontens krönhöjd läggs på en nivå så att vid en
viss vattennivå avbördas vatten över dess längsgående kant och bildar då en estetiskt tilltalande
”vattengardin”, sedd från den västra stranden. Anläggningen blir därmed också mer självreglerande
än innan. För att säkerställa att MLQ, eller minst tillrinningen om den är lägre, alltid släpps genom
fiskvägen, så ska en driftsrutin införas som innebär att kraftverk stoppas då flödet i ån sjunker till MLQ
plus minsta drivvattenföring.
N

Figur 40. Fiskvägsförlag- inlöp.

Kostnaden för inlöpsförslaget är till stor del avhängigt hur sponten kan anläggas. Kan den drivas ned i
botten utan ytterligare stöd i form av motfyllnad eller krävs en lösning med betongfundament på
botten alternativt en lösning helt i betong? För att närmare utreda förutsättningarna kring anläggandet
av sponten krävs en geoteknisk undersökning och analys. Grovt uppskattat kan kostnaden för
föreslaget fiskvägsalternativt komma att kosta mellan 5 till 10 miljoner och därav anger vi siffran
7 500 000 kr.
Ett fiskvägsalternativ till inlöp i naturfåran är att anlägga en låglutande slitsränna på ungefär samma
sätt som redogörs för nedan gällande lämpligt fiskvägsförslag i utloppskanalen.
Eftersom MQ uppgår till drygt 10 m3/s och kraftverkets slukförmåga är 4 m3/s så innebär det att ett
relativt stort flöde ofta går i naturfåran. När flödet i naturfåran överstiger flödet från utloppskanalen
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kan man förvänta sig att uppvandrande fisk, som ofta följer det huvudsakliga flödet, kommer att
vandra upp i naturfåran och inte i kraftverkets utloppskanal. Vid flödessituationer då majoriteten av
flödet kommer från utloppskanalen kan man förvänta sig att fisk vandrar upp där i större utsträckning.
För att lösa vandringshindersproblematiken vid Vade kraftverk krävs därför också en fiskvägslösning
för uppströmsvandrande fisk i utloppskanalen samt en lösning för nedströmsvandrande fisk.
Konstruktion av fiskvandringsväg för uppströmsvandring i utloppskanalen – låglutande slitsränna
För att skapa passerbarhet för den uppströmsvandrande fisken som vandrar upp i utloppskanalen så
kan en låglutande slitsränna utgöra ett lämpligt fiskvägsalternativ, se redogörelse i stycket nedan (Fig.
41). För att komma ifrån behovet av att behöva anlägga en fiskväg i utloppskanalen krävs att man
anlägger en fiskspärr. En fiskspärr bör då anläggas i utloppskanalens nedre del och ska hindra fisk från
att vandra upp i kanalen. Beroende på hur utloppskanalen ser ut kan en sådan fiskspärr komma att
innebära fallförluster i kraftverket.
En teknisk fiskväg i form av en slitsränna kan
anläggas på östra sidan av kraftverket och mynna
i
utloppskanalen,
direkt
nedströms
turbinutloppet där man kan förvänta sig en
ansamling av uppströmsvandrande fisk. Ett
avstängningsbart intag placeras ett stycke upp i
magasinet, ovanför avledningsanordningen för
nedströmsvandrande fisk. Med 3 meter långa
bassänger och en höjdskillnad mellan varje
bassäng på 0,15 m ges en lutning på 5 % som
bedöms ge god passerbarhet för alla
förekommande fiskarter och livsstadier. Längden
på fiskvägen blir ca 80 m exklusive intagsdel och
vilobassäng. Botten i varje bassäng fylls med ett
lager av natursten för att skapa en naturlik
botten. Stenarna bidrar också till att sänka
vattenhastigheten strax ovanför bottenskiktet
vilket ökar fiskvägens passageeffektivitet.
Utöver att bryta fragmenteringen så innebär en
slitsränna inget tillskott av strömvattenbiotop.
Kostnaden för en slitsränna är delvis avhängigt
av grundläggningsförhållandena vilka behöver Figur 41. Fiskvägsförlag- låglutande slitsränna.
undersökas närmare genom en geoteknisk Slitsrännan mynnar i utloppskanalen och är förlagd
på kraftverkets vänstra sida. Intag är placerat strax
utredning. Uppskattningsvis kan en kostnad
uppströms den tänkta avledningsanordningen för
skattas med utgångspunkt från 1 000 000 kr/fallhöjdsmeter.
Med fyra meters fallhöjd innebär att
nedströmsvandring.
kostnaden uppgår till 4 000 000 mkr.
Ett eventuellt alternativ till slitsränna skulle möjligen kunna vara att från utloppskanalen leda stigande
fisk direkt in mot inlöpet. Detta kräver dock mer studier, men skulle vara ett betydligt billigare
alternativ jämfört med slitslösningen.
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Inlöpet ger ca 0,15 ha strömvattenbiotop medan slitsrännan inte ger någon biologisk produktionsyta
alls.

Konstruktion av fiskvandringsväg för nedströmsvandring vid kraftverksintaget
En fysisk avledningsanordning i form av ett låglutande fingaller med flyktöppning anordnas som ett så
kallat alfa- eller betagaller för att avleda nedströmsvandrande fisk förbi kraftverket (Fig. 42). Gallret
förses med flyktöppning/-ar och bakomliggande fallränna som leder fisken på ett tryggt och säkert sätt
till nedströmssidan. Fallrännan kan antingen mynna i naturfåran (om det går tillräckligt med vatten
där) alternativ utloppskanalen. I flyktöppningen/-arna så tappas ett erforderligt flöde som kan behöva
provas ut för att optimera avledningsanordningens effektivitet. Lutningen på gallret bör vara ca 30 gr
mot horisontalplanet (vid alfa-typ) eller vertikalplanet (vid beta-typ). Lämplig spaltvidd får bestämmas
efter en genomförd hydraulisk analys med hänsyn tagen till de platsspecifika förutsättningarna och
aktuella fiskarter och livsstadier som behöver vandra.
Kostnaden för anläggandet av ett låglutande
fingaller med flyktöppning kan bli betydande. För
att kunna gjuta fundament som gallret ska vila
emot behöver området torrläggas och då behöver
en fångdamm anläggas. I och med detta kommer
kraftverket vara ur drift under en relativt lång
period.
Att uppskatta kostnaden (ej produktionsförluster)
utan närmare utredningar är svårt men sannolikt
kommer kostnaden vara i storleksordningen 1,5
miljoner kr.
Sammantaget kan kostnaderna för att lösa
konnektiviteten vid Vade kraftverk enligt detta
alternativet och grovt uppskattat uppgå till 13
miljoner kr. Till detta tillkommer ett flertal
kostnader i form av t ex tillståndsprocess,
inledande utredningar, produktionsförluster,
ökade kostnader för drift och underhåll samt
kostnader för att bedriva egenkontroll på
anläggningarna.

Figur 42. Fiskvägsförlag nedströmsvandring- fysisk
avledningsanordning i form av ett alfa- alternativt
betagaller med flyktöppningar.

Notera att man vid utrivningsalternativet antingen kan välja att sätta en ny bestämmande nivå eller
låta detta ”ställa in sig” enligt rådande (förhoppningsvis naturliga) förutsättningar. Bergsjös vattentäkt
påverkas inte av utrivningsalternativet.
Fiskvägsalternativet förändrar ingen vattennivå i uppströmsläget mer än inom själva inlöpet.
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Bergsjö övre tröskel (Vadesån)
Detta område består såsom rubriken antyder av en anlagd tröskel som utgör bestämmande nivå för
Älgeredssjön. Tröskeln, vilken har tillstånd, har
ersatt en äldre damm.
Befintlig tröskel ger ett något artificiellt intryck enär
den är byggd som en rät linje och alltför tydligt på
höjden (Fig. 43).
Det som föreslås är att den flyttas ca 90 m i
uppströmriktningen och samtidigt naturaliseras för
att ge bilden av ett mer naturligt sjöutlopp.
Bestämmande nivå byggs brett och omgivningarna,
upp- och nedströms ges stor variation avseende Figur 43. Bergsjö
bottenstruktur och strömbild (Fig. 44).
uppströmsläget.

övre

tröskel

sedd

från

Av en sådan insats följer att man skapar mer strömvattenbiotop, dels genom att man just flyttar
bestämmande nivå uppströms och dels genom att man säkerställer vattenflödet in över potentiellt
värdefulla kvillområden (Fig. 44).

Figur 44. Schematiskt vad en flytt av tröskeln i motströmsriktningen kan innebära. Ortofoto, Lantmäteriet.

En beräknad kostnad för detta – maskiner med arbetsledning – är ca 100 000 kr. Eventuell
materialtillförsel tillkommer.
I samband med att en åtgärd av detta slag genomförs skall man givetvis utföra miljöförbättrande
åtgärder på strömsträckan nedströms arbetsområdet.
Detta är en relevant åtgärd för Harmångersåns avrinningsområde, men är i sammanhanget – av
vandringsrelaterade orsaker – självfallet inte av högsta prioritet.
En insats av detta slag skulle kunna innebära att man utökar strömvattenarealen med ca 0,25 ha.
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Historisk bakgrund och människans avtryck och biologiska följder
Många av världens vattendrag och sjöar har genom åren, och i olika grad, nyttjats på ett eller annat
sätt av människan. Bortsett från att människans överlevnad är helt avhängigt av tillgång till rent och
friskt dricksvatten så har människan även genom historien nyttjat vattnet genom att omvandla dess
inneboende kraft till olika nyttiga ändamål, t ex att ge kraft åt en sågklinga eller kvarnsten. Samtidigt
har man även genom hela vår historia nyttjat den födoresurs som fiskar och skaldjur utgör som till
skillnad från människan har sitt livsutrymme under ytan. Vattenkorridorerna i landskapet har också
nyttjats som viktiga transportvägar, dels för att förflytta sig själv men även för transport av material
och varor, t ex timmer.
Det mänskliga nyttjandet har i olika grad påverkat de akvatiska ekosystemen. Ingrepp som har påverkat
de naturliga livsvillkoren och rubbat den naturliga balansen i det akvatiska ekosystemet.
Förståelsen för de processer och förutsättningar som råder under ytan har också historiskt varit alltför
begränsad. Idag vet vi betydligt mer om de livsbetingelser som råder där under ytan. Med det har också
en ökad kunskap växt fram hur denna påverkan kan mildras och livsbetingelserna återställas helt eller
delvis. Ett av de tydligaste exemplen är alla de dammar som har uppförts genom historien för att
dämma upp vattnet och därigenom kunna nyttiggöra vattnets kraft på ett eller annat sätt. Dammar är
dock inte ensidigt nyttiga för människan utan medför en lång rad olika negativa effekter på
vattensystemet som direkt eller indirekt slår tillbaka på människan. Fiskfauna som för sin överlevnad
är beroende av att fritt röra sig i ett vattensystem, för att t ex kunna föröka sig, övervintra eller
födosöka drabbas på ett fundamentalt sätt då en damm, utan passagemöjlighet, definitivt hindrar
deras väg. En sådant hinder kan i ett slag slå ut ett helt bestånd genom att hindra åtkomst till artens
enda reproduktionsområde som kan vara belägen uppströms en damm. Arternas livscykel bryts i ett
sådant fall. Genom utrivning av dammar eller inrättande av moderna funktionella fiskvägar kan man
samtidigt återskapa stora värden.
I ett havsmynnande vattendrag som Harmångersån med arter som havsöring och lax blir detta extra
förödande med dammar långt ner i systemet där dessa hindrar åtkomst till uppströms belägna
reproduktionsområden. En sådan damm utan fiskväg kan kraftigt decimera bestånden av lax och
havsöring och därmed också medföra stora negativa effekter för bygden och det lokala samhället
genom förlorade intäkter och ett i grunden skadat vattensystem.

Sportfiskets betydelse, biologi och ekonomi
Sportfisketurism skapar direkta intäkter genom
försäljning av logi, livsmedel, fiskeutrustning, fiskekort
och resekostnader och bidrar till att skapade
arbetstillfällen. Ett populärt sportfiskevatten med lax
och havsöring (Fig. 45) sätter också vattendraget och
dess tillhörande orter på den internationella
sportfiskekartan. Tillresta utländska sportfiskare kan
bidra med betydande intäkter till bygden.
Men det finns även övriga betydande värden med ett
funktionellt och välmående vattensystem som är
svårare att värdera i kronor och ören. Att vistas i naturen
och längs levande vattendrag och sjöar utgör fantastiska
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Figur 45. Harmångersån hyser en stor resurs i
den värdefulla öringen. Foto Harry Grönoset.
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rekreationsområden och bidrar till människors välmående och hälsa. Tillgång till sådana miljöer blir
bara viktigare och viktigare i ett samhälle med ett allt högre tempo och ökad kravbild. Att värdera
sådana miljöers värden i kronor och ören för att ställas mot hur mycket en producerad kWh är värd
låter sig inte göras hur som helst. Något man bör ha med sig är också att en kWh kan produceras på
en rad olika sätt, t ex genom vindkraft eller solceller, medan ett vattensystem är unikt och kan inte
ersättas av något annat. Och är den mänskliga påverkan och skadan för stor så kan skadan för alltid
vara irreversibel, ett exempel är när unika stammar av lax och havsöring dör ut, t ex p.g.a.
vandringshinder som bryter deras livscykeln.
Välmående och funktionella vattensystem lockar inte bara till sig sportfisketurister utan skapar även
förutsättningar för att fler människor vill leva och bo i närheten av dessa miljöer. Detta bidrar till ökade
skatteintäkter som i sin tur bidrar till att upprätthålla och förbättra samhällsservicen i stort vilket
ytterligare ökar bygdens attraktionskraft. Att bo och leva längs ett lax- och havsöringsförande
vattendrag kan för många sportfiskare vara en idyll. Det är viktigt att dessa indirekta värden också
beaktas vid olika beslut som berör ett vattendrag som Harmångersån och dess framtida potential.
I rapporten Rikedomar runt rinnande vatten – De ekonomiska värdena av en miljöanpassad vattenkraft
(Fig. 46, Förf. Mats Jonsson. Sportfiskarna, WWF, Älvräddarna, Naturskyddsföreningen, 2015) redogörs
för en rad olika forskningsstudier, bl.a. en studie som visar att sportfiskare är beredda att betala mer
för det förbättrade fisket i en restaurerad älv. I
rapporten tar man också upp ett flertal exempel
på studier av direkt och passivt användande som
bl.a. bygger på uppskattad betalningsvilja för att
försöka prognosticera framtida ekonomiska utfall
av planerade åtgärder i vattendrag. Studierna visar
på en ökad betalningsvilja. Det har också
genomförts studier som värderar olika hypotetiska
förbättringar av vattenmiljöer, natur och
rekreationsmöjligheter.
I Harmångersån bedrivs idag ett attraktivt
havsöringsfiske på den mycket korta sträcka
mellan havet och dammen vid Strömsbruk som är
det första vandringshindret i ån från havet sett. En
utrivning av dammarna i Harmångersån för att
möjliggöra en återetablering av havsöring och lax
uppströms Strömsbruk skulle kunna skapa mycket
stora värden. Utvecklingspotentialen i området
bedöms vara mycket stor om havsöring och lax kan
tillåtas etableras sig på de sträckor som finns
belägna uppströms Strömsbruk. På så vis förstärks
bestånden i Harmångersån och ytterligare
Figur 46. Rapporten – Rikedomar runt rinnande vatten.
sportfiskesträckor kan öppnas upp.
En bedömning av den totala ytan lämpliga reproduktions- och sportfiskelokaler för lax i Harmångersån
upp till Älgeredssjön redogörs för i figur 47. Kraftverken/dammarna är redovisade från havet och
uppströms med ackumulerade värden (Fig. 47). Av analysen framgår i ett utrivningsscenario att ytan
då blir 260 % högre än vid fiskvägsanläggning och optimering av trösklarna i Bergsjö.
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Att gränsen för sportfiske efter lax tillika rekryteringsområdena sätts till Älgeredssjöns utlopp baserar
sig på artens förmodade preferenser för vattendragens storlek. Att området nedströms Strömsbruk
inte inräknas i detta i fiskvägsalternativet beror på att vattenföringen vanligen är för låg för arten.

Figur 47. Teoretiska ytor som frigörs för sportfiske och rekrytering för arten lax vid olika miljöförbättrande
åtgärder. De gråstreckade staplarna visar ett scenario där dammarna rivs ut och den mängden yta som då
tillgängliggörs lämpliga för reproduktion och sportfiske. De blå ”teglade” staplarna redogör ett scenario där
fiskvägar anläggs. Notera att bägge åtgärdsscenariona har samma åtgärd vid Bergsjö övre och nedre tröskel.
Kraftverken/dammarna är redovisade från havet och uppströms med ackumulerade värden. Infällt laxungar, foto
Bernt Moberg.

Om rekryteringen av lax sker på dessa ytor enligt figur 47 och smoltproduktionen är 500 per ha och år
(den kan säkert vara större – växtligheten
runt Harmångersån antyder detta) innebär
5400
detta att vi via fiskväganläggning kan Utrivningsalternativen
producera 1 500 utvandrande smolt per år
vilket är en klar förbättring jämfört med Fiskvägsalternativen
1500
nuläget som i princip kan betraktas vara noll
(Fig. 48). Med utrivningsscenariot blir siffran
Nuläge
0
givetvis än högre – 5 400 utvandrande smolt
årligen (Fig. 48). Här skall det påpekas att
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
utvandringen vid fiskvägsalternativen är
Årlig smoltproduktion av lax i Harmångersån
betydligt mer komplex – oavsett lösning – än Figur 48. Teoretisk smoltproduktion av lax som följd av de
utrivningsalternativet.
olika miljöåtgärderna – fiskvägar samt utrivning.
Laxens vara eller inte vara i Harmångersån står mest troligt och faller med vilken färdriktning man tar
med dammarna. Ett utrivningsscenario kommer mest troligt att återskapa ett svenskt vattendrag med
lax medan det inte är helt säkert att utfallet blir detsamma med fiskvägslösningarna.
Notera att dessa smoltberäkningar baserar sig på att laxen är etablerad i systemet och har ett bra
lekfiskbestånd.
Harmångersåns betydelse för laxen är i nuläget något spekulativ, men för öringen är den väl
dokumenterad trots den kraftiga miljöpåverkan som råder. Arten erbjuder ett attraktivt fiske

36

Slutversion 190326
nedströms Strömsbruk och där fortplantar även arten sig. Att öringen leker där beror nog främst på
att andra alternativ saknas.
Sportfisket efter havsöring om man ser detta som en följd av miljöåtgärder i Harmångersån blir
annorlunda än laxens enär arten beter sig annorlunda och kan besätta mindre vattendrag (gäller även
för rekrytering – ytterligare en annan analys, se vidare i texten). I beräkningarna har dessa ytor
inkluderats och det gäller vattendrag/delar av vattendrag vars medelbredd är ≥ 6,5 m. Här finns då t
ex vattendrag som Harsjöbäcken/Vattrångsån, delar av Gimmaån, Framsängsån, Ulvsjöån m.fl.
Sportfiskeytorna är alltså betydligt större för öring än för lax (Fig. 49).

Figur 49. Teoretiska ytor som frigörs för sportfiske efter havsvandrande öring vid olika miljöförbättrande åtgärder.
De mönsterfyllda staplarna visar ett scenario där dammarna rivs ut och den mängden yta som då tillgängliggörs
lämpliga för sportfiske. De röda staplarna redogör ett scenario där fiskvägar anläggs och då tillgängliggör
sportfiskeyta. Notera att bägge åtgärdsscenariona har samma åtgärd vid Bergsjö övre och nedre tröskel.
Kraftverken/dammarna är redovisade från havet och uppströms med ackumulerade värden. Infällt vacker öring
från Harmångersån, foto Harry Grönoset.

Av analysen framgår i ett utrivningsscenario att ytan tillgänglig relaterat nuläget (1,1 ha) då kan öka
med 6 870 % vid fiskvägsanläggningar och med 8 025 % med en total utrivning av dammarna. Jämfört
mellan fiskvägar och utrivningsalternativen ger den sistnämnda lösningen ca 17 % mer sportfiskeyta
efter öring. Noteras skall att dessa 17 % förmodligen återfinns i de mest attraktiva områdena, dvs.
nedströms Älgeredssjön.
Analysen för sportfiskeyta avseende havsvandrande öring har inte studerat om det krävs ytterligare
miljöinsatser vid onaturliga vandringshinder uppströms Älgeredssjön.
När det gäller rekryteringen av havsvandrande öring så sker den i nuläget – som nämnts – nedströms
regleringsdammen i Strömsbruk på en mycket begränsad yta. Detta område lär – om fiskvägar blir en
lösning – fortsättningsvis användas för öringlek, men om dammen i Strömsbruk avlägsnas torde
öringen söka sig högre upp och till mer naturliga lekområden för arten. Mer naturliga lekområden är
vanligen likställt med mindre åar och bäckar.
Att beräkna en smoltproduktion av öring är svårt beroende på flera omständigheter, men i en schablon
har vi nyttjat de biotopkarteringar som utförts av kommunen inom avrinningsområdet. Om man tittar
lite på hur öringbiotoper av värdeklass 3 fördelar sig i systemet och använder dessa som lämpliga ytor
för öringlek finner man att dessa till största delen återfinns uppströms Älgeredssjön (Fig. 50). Detta
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medför t ex att man inte får större värden med utrivning jämfört med fiskvägar (Fig. 50). Oavsett detta
och om man räknar med en årlig smoltproduktion från dessa klass-3-ytor om 500 individer per ha
innebär detta att 5 500 öringar kan lämna vattendraget årligen för tillväxt i havet. Utvandringen sker
givetvis enklare i utvandringsalternativet än i fiskvägsalternativet.

Figur 50. Teoretiska ytor – ha - inom klass 3 som frigörs för havsvandrande öring vid olika miljöförbättrande
åtgärder. De gröna staplarna visar ett scenario där dammarna rivs ut och den mängden yta av öringbiotop klass 3
som då tillgängliggörs för lek- och uppväxt. De röda staplarna redogör ett scenario där fiskvägar anläggs och där
yta av öringbiotop klass 3 tillgängliggörs för lek- och uppväxt. Notera att bägge åtgärdsscenariona har samma
åtgärd vid Bergsjö övre och nedre tröskel. Kraftverken/dammarna är redovisade från havet och uppströms med
ackumulerade värden.

Nu skall man vara medveten om att dessa biotoper i klass 3 är i det närmaste ”perfekta”. Om man tittar
vidare på hur stor area som finns i klass 2, dvs. områden som har vissa värden, men inte kan jämföras
med dom i klass 3 är dessa betydligt större ytmässigt (drygt 73 ha). Att dessa strömvattenmiljöer finns
i klass 2 beror ofta på mänsklig påverkan och med rätt åtgärder kan många områden nå klass 3 och då
blir förutsättningarna annorlunda (Fig. 51). Om man t ex kan få ytterligare 40 ha av klass-2-områdena
att nå upp till klass 3 då har man helt plötsligt drygt 50 ha som årligen kan producera 25 000
utvandrande öringsmolt (givetvis kan dessa ytor även i nuläget producera en viss mängd smolt).

Analysen för rekryteringsområden (klass-3-biotoper) och utvandrande smolt har inte tagit hänsyn till
om dessa områden återfinns uppströms onaturliga vandringshinder.
I en vidare analys kommer den utvandrande smolten – av lax och öring – att återkomma vattendragen
och då ge upphov till stora naturvärden tillika ett mycket intressant sportfiske.
Om vi räknar med att 10 % av utvandrande smolt för respektive art återkommer – och då till ett helt
öppet system – innebär det att det ska stiga 540 lax och 550 – 2 500 öring årligen. Med sådana siffor
blir Harmångersåns avrinningsområde ett synnerligen attraktivt och värdefullt system. Hur siffrorna
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blir om man istället bygger fiskvägar förbi dammarna är något svårare att säga, men om det skulle
fungera optimalt så kanske det skulle kunna stiga ca 150 lax och öring i samma härad som angavs vid
det öppna systemet.

Öringbiotoper Klass 3 (ha)
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Figur 51. Schematiskt hur man med bra miljöåtgärder kan förändra klass-2-biotoper till klass-3-biotoper. Något
som kan öka smoltproduktionen av öring.

Att redovisa biologiska scenarion som en följd av miljöförbättrande är en måhända något som är
självklar för den intresserade, men för att kunna förklara värdet på detta och nå en bredare allmänhet
krävs att man översätter detta till monetära termer. Detta är något vi försöker med i det följande.
Enligt Harmångersåns fvof så inbringar försäljning av fiskekort idag ca 25 000 – 30 000 kr/år. Detta på
en yta av 1,1 ha där sportfisket idag kan bedrivas. Idag kostar ett dagskort 120 kr och ett årskort 500
kr. Om beståndet av havsöring och lax får en chans att växa och antalet återvandrande fiskar ökar till
Harmångersån så ökar också vattendragets attraktionskraft hos sportfiskare. Detta innebär fler
tillresande sportfiskare från såväl inom Sveriges gränser som utländska fisketurister. Sportfiskare
lägger inte endast pengar på fiskekort utan även på t ex logi, livsmedel, utrustning och resor.
Ett exempel med prognosticerade intäkter redovisas i Tabell 1 nedan. Detta är såklart grovt uppskattat.
Utgångspunkten är att samma fisketryck skulle fördela sig på samma sätt sig längs åns potentiella
sportfiskeytor som på den idag tillgängliga ytan för sportfiske, dvs 1,1 ha. Under åren 2015-2017 såldes
i medeltal 184 st. dygnskort. Ett visst antal årskort säljs också varje år (ca 22 st. i medel under åren
2015-2017) men de ingår inte i denna tabell då de förutsätts utgöra i högre grad lokala fiskare. I
exemplet antar man också att utgift för fiskekort utgör 10 % av vad varje fiskare spenderar vid
fisketillfället i form av utlägg för logi, livsmedel, utrustning och resor (t ex bränslekostnader). I exemplet
utgår man också ifrån nuvarande fiskekortspris på 120 kr per dagskort men ett exempel visar också
utfallet med ett fiskekortspris på 300 kr/dag, siffror inom parantes. En kostnad om 300 kr/dag är inte
en oskälig kostnad med tanke på produkten som erbjuds. Ett dyrare fiske är ett mer exklusivt fiske.
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Tabell 1. Exempel på intäkter från sportfiske i Harmångersån

Sportfiskeyta

Nuläge (1,1 ha)
De lämpliga
sportfiskeytorna –
total utrivning
(89,4 ha)
De lämpliga
sportfiskeytorna –
fiskvägsanläggning
(76,7 ha)

Sålda dagskort
184 st. (medel
2015-2017)
Prognos:
14 954 st.

Prognos:
12 830 st.A)

Fiskortspris
(dagskort)

Fiskekortsintäkter

Övriga direkta
utlägg*

120 kr

22 080 kr

198 720 kr

120 kr
(300 kr)

Prognos:
1 794 480 kr
(4 486 200 kr)

16 150 320 kr
(40 375 800 kr)

120 kr
(300 kr)

Prognos:
1 539 600 kr A)
(3 849 000 kr) A)

13 856 400 kr A)
(34 614 000 kr) A)

*Antagande av fiskekortsutgift på 120 kr utgör 10 % av vad varje fiskare spenderar vid sitt besök. Dvs utöver utlägg för fiskekort för 120 kr
(eller 300 kr) så spenderar varje fiskare 1 080 kr (eller 2 700 kr) utöver det. Det kan vara utlägg för logi, livsmedel, utrustning och
resekostnader.
A) Möjligen överskattat då de mest intressanta fiskeområdena är överdämda.

En levande Harmångersån med biflöden skulle alltså – enligt denna modell – generera drygt 16 000 000
kr årligen till i huvudsak Nordanstigs kommun med utgångspunkt av 120 kr/fiskedygn. Men med ett
högre fiskekortspris når vi alltså ännu högre summor enligt denna modell, vilket bör vara rimligt. Med
en högre betalningsvilja för att få fiska följer en högre betalningsvilja på många övriga aktiviteter.
I rapporten Rikedomar runt rinnande vatten (se Fig. 46) så utgör Harmångersån ett av 33 identifierade
och prioriterade vattendrag som i rapporten har pekats ut att ha stor eller mycket stor potential för
utveckling av framförallt sportfiske efter att miljöförbättrande åtgärder vidtagits. Den bedömda
potentialen för ekonomiska intäkter inom sportfiske och turism bedöms enligt rapporten uppgå till 30
miljoner kr/år i Harmångersån. Den kvalificerade bedömningen av den ekonomiska potentialen har
gjorts utifrån information om typ av fiskresurs, längd på den åtgärdade och förbättrade sträckan,
nuvarande marknadsposition och tillgänglighet till vattnet.
Harmångersån har en mycket stor potential att kunna utgöra en viktig och betydelsefull naturresurs
om förutsättningarna för ett ekologiskt funktionellt vattensystem återskapas. En grundläggande
förutsättning för detta är att vattensystemet återfår sin sammanhängande funktion genom effektiva
fiskpassager eller utrivningar av dammar och att naturfåror återfår en mer naturlig hydrologi. Genom
dessa åtgärder skapas fri rörlighet för de arter som för sin överlevnad behöver vandra mellan hav och
vattendrag och att de därmed kan nå sin forna reproduktions- och uppväxtområden. En utrivning är ur
den aspekten att föredra eftersom indämda strömsträckor kommer fram och att naturfåror får tillbaka
sin naturliga hydrologi.
Utöver fysiska åtgärder som t ex utrivning eller anläggande av fiskvägar krävs också en god förvaltning
av fiskbestånden i Harmångersån för att i grunden skapa ett för framtiden miljömässigt och
socioekonomiskt hållbart fiske.
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Bilaga 1. Kostnader för miljöförbättrande åtgärder i Harmångersån (Kyrkbyån & Vadesån) relaterat strömvattenbiotop och fiskvandringsmöjligheter.
Återskapad/skapad
Kostnad (kr) per återskapad
Lokal
Alternativ
Åtgärd
Kostnad (kr)
strömvattenarea (m2)
strömvattenarea m2
Stocka
1
Igenläggning
150 000
”Negativt värde”
”Negativt värde”
Igenläggning inloppskanalen.
Stocka
2 (1)
Viss avbördning från Norrsjön
4 500 000
2 000
2 250
bibehålls
Igenläggning inloppskanalen.
Stocka
2 (2)
Viss avbördning från Norrsjön
2 400 000
2 000
1 200
bibehålls
Stocka

3 (1A)

Fiskväg anläggs runt Stocka krv.

3 300 000

360*

9 167

Stocka

3 (1B)

Fiskväg anläggs runt Stocka krv.

6 000 000

360*

16 667

Stocka

3 (2)

Fiskväg anläggs runt Stocka krv.

4 300 000

2 000

2 150

2 000 000

17 500

114

5 000 000

1 000

5 000

400 000

24 000

<2

Regleringsdammen öppnas upp och
den naturliga nivån återskapas och
vattendraget får färdas fritt. Ny
naturlig bestämmande nivå för
Sörsjön etableras.
Fiskväg anläggs runt Strömsbruks
regleringsdamm.

Strömsbruk

1

Strömsbruk

2

Forsa nedre

1

Forsa nedre

2 (1)

Fiskväg anläggs förbi kraftverket.

5 100 000

1 000

5 100

Forsa nedre

2 (2)

Fiskväg anläggs förbi kraftverket.

8 250 000

1 000

8 250

Forska kvarn

--

--

--

--

Forsa övre/
Storsjödammen

1

1 500 000

28 000

54

Forsa övre/
Storsjödammen

2

8 000 000

12 000

667

Forsa övre/
Storsjödammen

3

Fiskvägslösning förbi
Storsjödammen.

3 840 000

12 000

320

Bergsjö nedre
tröskel

1

Tröskelns nivåbehållande slag
bibehålls men flyttas 200 m
uppströms.

92 000

10 000

9

Bergsjö nedre
tröskel

2

Tröskeln rivs bort

50 000

 5 000 – 10 000

10 - 5

Vade

1

Utrivning av dammen

804 000

10 000

80

Kraftverket tas ur drift och
dammen öppnas upp

-Utrivning av Storsjödammen. Ny
naturlig bestämmande nivå för
Storsjön etableras. Igenläggning av
inloppskanal.
Fiskvägslösning förbi
Storsjödammen.
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Notationer, övrigt
Allt vatten går via Strömsbruk enligt detta alternativ.
Här har det räknats på en fåra som är 750 m lång och 5 m bred med en
relativt konstant vattenföring om 0,5 m3. Kostnader tillkommer enär
allmänna vägen måste passeras.
Här har det räknats på en fåra som är 400 m lång och 5 m bred med en
relativt konstant vattenföring om 0,5 m3. Kostnader tillkommer enär
allmänna vägen måste passeras.
Detta är en omlöpslösning inom området för kraftverket och en
betaavledning för utvandring.
Detta är en omlöpslösning inom området för kraftverket och en
betaavledning för utvandring. I detta inberäknas även fördyring pga av
förmodat förorenad mark.
Detta är en omlöpslösning liknande alternativ 2 (2), men med anpassning till
kraftverksdrift. Kostnader tillkommer eftersom den allmänna vägen måste
passeras.

Detta alternativ motsvarar en total utrivning av Strömsbruks
regleringsdamm. Delar av kostnaderna kan möjligen Trafikverket stå för.

Omlöp enligt förslag från Karlstads universitet.

Omlöpslösning med separat utvandringslösning. Här finns tillkommande
kostnader rörande en vägpassage samt intrång på värdefull jordbruksmark.
Inlöpslösning med separat utvandringslösning.
Kvarndammen får kvarstå oavsett lösning.

Permanent fiskvandring oavsett Storsjöns nivå. Säkring av vattenföring i
torrfåran via utskov och slitsränna. Separat utvandringslösning.
Periodvis garanterad fiskvandring. Säkring av vattenföring i torrfåran via dels
fiskväg och dels bottentappning från inloppskanal. Separat
utvandringslösning.

Business as usual, men med mer strömmande vatten.

Detta alternativ motsvarar en total utrivning av dammen.

Vade

2

Fiskvägslösningar

Tröskelns nivåbehållande slag
bibehålls men flyttas 90 m
uppströms.
* Denna miljö är svår att betrakta som återskapad area.
Bergsjö övre
tröskel

1

13 000 000

1 500

8 667

100 000

2 500
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Notera att inga kostnader för eventuella förvärv av anläggningarna är inkluderade i detta dokument, utan visar bara kostnader för åtgärder.
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Inlöpslösning i naturfåran och slitsränna från utloppskanalen med separat
utvandringslösning.

Business as usual, men med mer strömmande vatten.

Bilaga 2. Figur som visar kostnad för de olika åtgärderna som föreslås vid respektive damm/kraftverk
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Bilaga 3. Figur som visar kostnad per skapad/återskapad strömvattenyta (m2) vid olika åtgärder. Notera att detta inte inberäknar yta som tillgängliggörs,
utan avser lokal yta. Den har antingen varit överdämd eller skapas genom en fiskväg.
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